Nossa Língua
J. Roberto Whitaker Penteado
Minha pátria é a língua portuguesa. - Fernando Pessoa
Existe, em Lisboa, com séde à Rua de São Caetano, 32, uma Comunidade dos Paises de Língua
Portuguesa. Fundada em 1996, tem apenas 6 anos - pouco diante das suas congêneres, a
Commonwealth, da língua inglesa e a Francofonia, da francesa, com estruturas articuladas ao
longo de décadas.
Desde a sua criação, a CPLP vem tentando mobilizar governos e a sociedade num universo de
220 milhões de pessoas que falam português.
De acordo com os estatutos, são 3 seus principais objetivos:
(1) Promover o diálogo entre os países membros: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, Portugal, São Tomé e Timor.
(2) Conseguir financiadores e parceiros internacionais para viabilizar novos projetos e executar
os que estão em curso.
(3) Criar atividades para a promoção da língua portuguesa, dando-lhe suporte político e
financeiro, especialmente nas áreas de educação e formação profissional.
Também faz parte da CPLP o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, criado em 1989,
por iniciativa do presidente Sarney. O instituto tem por objetivo a promoção, a defesa, o
enriquecimento e a difusão da língua portuguesa como veículo de cultura, educação,
informação e acesso ao conhecimento científico e tecnológico.
É bom pensar nisso, da próxima vez em que você for enviar um e-mail, consultar um site na
internet, ler as instruções de uso do seu novo computador ou equipamento de som, fazer uma
apresentação profissional apoiado no seu software Powerpoint, ou ler uma revista ou um
jornal. Pense o idioma em que você está praticando o exercício da sua profissão, inteligência
ou cidadania, o Português, língua que cada um de nós tem em comum com 170 milhões de
brasileiros e mais 50 milhões de cidadãos de sete outros países.
Numéricamente, um dos idiomas mais usados no planeta - o sexto - mas economica e
politicamente, viaja na classe turista, em função da pouca importância relativa dos países em
que é idioma oficial.
A associação é uma esperança de mudança. Sua direção é exercida em rodízio pelos países
que a constituem. Nesse momento, pertence ao Brasil e quem a exerce é o embaixador João
Augusto Médicis.
Visite a CPLP em www.cplp.org
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